
ANKETA
MLADI V OBČINI
RADOVLJICA

Radovljica, 22. 5. 2015

Občina Radovljica, Klub radovljiških študentov, Društvo Več Radovljica, Lajf center, Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Steg Radovljica 1, Mladinski svet Č'bela in Inštitut za 
mladinsko politiko so združili moči zato, da bi mladim v občini ponudili boljše pogoje za življenje in 
razvoj.

Pred tabo je anketa, s katero želimo izvedeti, kako mladi v občini Radovljica ocenjujete obstoječe 
ukrepe s področja lokalne mladinske politike in kaj je potrebno storiti, da se bo zadovoljstvo mladih 
povečalo. 

Anketa je razdeljena na deset tematskih sklopov, je popolnoma anonimna in namenjena mladim iz 
občine Radovljica med 15. in 29. letom starosti. 

Prosimo, da odgovoriš na vsa vprašanja iz vseh sklopov in pri tem natančno slediš navodilom. 
Anketa je namreč namenjena analizi stanja pred pripravo lokalne strategije za mlade za obdobje 
2016 – 2021. Tvoje mnenje je zato zelo pomembno, saj bo pomagalo začrtati smer delovanja občine 
na področju mladine za nadaljnjih 6 let. 

Anketo lahko izpolniš v elektronski ali pisni obliki (vzelo ti bo približno 30 minut). Elektronska verzija 
je dostopna na naslovu občine www.radovljica.si in na spletnih straneh mladinskih organizacij 
(www.krs-klub.si, www.lajfcenter.si, www.radovljica1.skavt.net, www.drustvovec.si).
Izpolnjeno pisno verzijo ankete pa nam lahko pošlješ na naslov Občina Radovljica, Gorenjska cesta 
19, 4240 Radovljica, lahko jo oddaš v sprejemni pisarni občine na istem naslovu ali preprosto tam, 
kjer si jo prevzel.  Zadnji rok za oddajo ankete je 30. junij.

Izkoristi priložnost in sodeluj pri načrtovanju naše prihodnosti v naši občini!

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujemo!

Občina Radovljica
Mladinski svet Č’bela

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Steg Radovljica 1
Društvo Več Radovljica

Klub radovljiških študentov
Lajf center

Inštitut za mladinsko politiko

STRA TEGIJA
za mlade
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I. MLADINSKO ORGANIZIRANJE 

1. Ali si član / -ica katere od navedenih organizacij /društev? (poleg vsake oblike organizacije obkroži 
ustrezen odgovor) 

 

vrsta organizacije članstvo (DA/ NE) 

mladinske organizacije / organizacije za mlade DA NE 

športnega društva DA NE 

kulturnega  / umetniškega društva DA NE 

gasilskega društva DA NE 

 
drugo (navedi): __________________________________ 

DA NE 

 
 

2.  Na to vprašanje odgovarjaš, če si član katere od organizacij / društev: Navedi katere. Naštej vse 
organizacije, katerih član / -ica si ter k vsaki pripiši ustrezno črko pred spodnjimi opisi članstva. 
(navedi) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

A   Sem  član / -ica (koristim ugodnosti, ki mi jih članstvo prinaša; treniram v 

klubu; se udeležujem aktivnosti organizacije) 

B   Sem aktiven / -na član / -ica (sodelujem pri pripravi programa / posameznih 

aktivnosti) 

C   Sem del vodstva in tvorno sodelujem pri načrtovanju ter pripravi programa 

organizacije / kluba 

D   Sem podporni / -na član / -ica (plačujem članarino, vendar se ne vključujem 

v aktivnosti) 

 
 

3. Na to vprašanje odgovarjaš, če nisi član organizacij / društev: Obkroži ustrezen razlog. (obkroži en 

odgovor) 

 

a) Članstvo v tovrstnih organizacijah / navedenih strukturah me ne zanima. 

b) Nobena od organizacij / struktur v občini ne izpolnjuje mojih potreb, želja, pričakovanj, ... 

c) Organizacije / strukture delujejo izven mojega kraja bivanja in mi zaradi oddaljenosti niso 

dostopne. 

d) Članstvo v organizacijah / strukturah, ki bi me zanimale, mi cenovno ni dostopno.  

e) Nikoli nisem o tem razmišljal / -a. 

f) Ker nimam časa. 

g) drugo (navedi): ______________________________________________________________ 
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II. ZABAVA IN PROSTI ČAS  

1. Kako običajno preživljaš svoj prosti čas? (za vsako aktivnost označi z X, kako pogosto se ji posvečaš) 
 

Preživljanje prostega časa redno včasih nikoli 

S prijatelji / vrstniki na pijači / klepetu    

S prijatelji / vrstniki sem športno aktiven / -na    

Sem športno aktiven / -na: rekreiram se sam / -a    

Sem doma za računalnikom ali gledam TV    

Sem doma in se posvečam svojim konjičkom    

Se udeležujem delavnic oz. dodatnih izobraževanj    

Se udeležujem aktivnosti organizacije (mladinske ali druge 

organizacije, vaške organizacije / društva,...), katere član / -

ica sem oz. pri kateri sodelujem 

   

Se udeležujem kulturnih dogodkov (gledališke, glasbenih 

idr. predstav oz. razstav ipd.) 

   

Se udeležujem športnih dogodkov oz. prireditev    

Grem na koncert oz. žur    

Grem v kino    

Drugo (navedi)  

 

   

 
 
2. Kako ocenjuješ svoje socialno življenje (druženje s prijatelji, vrstniki,…)? Obkroži odgovor, ki 
najbolje opisuje tvoje socialno življenje. (obkroži le en odgovor) 
 

a) Imam veliko prijateljev, s katerimi se redno srečujem. S svojim socialnim življenjem sem 

zadovoljen / -na. 

b) Prijateljev, s katerimi se redno srečujem, nimam veliko in mi druženje z manjšim številom 

dobrih prijateljev popolnoma ustreza. S svojim socialnim življenjem sem zadovoljen / -na. 

c) Prijateljev, s katerimi bi se srečeval / -a nimam, a mi tako stanje ustreza. 

d) S prijatelji se le redko srečujem, ker mi obveznosti ne dopuščajo drugače. Svoje socialno 

življenje bi želel / -a izboljšati. 

e) Prijateljev, s katerimi bi se srečeval / -a nimam. Želel/ -a bi si več prijateljev, svoje socialno 

življenje zato ocenjujem kot slabo in se počutim socialno izključenega / -no. 

f) drugo (navedi): ____________________________________ 

 

2a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na zgornje vprašanje odgovoril / -a z D ali E:  

Kaj je po tvojem mnenju razlog za to, da svoje socialno življenje ocenjuješ kot nezadovoljivo oz. 

kaj je razlog za takšno stanje? (navedi) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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3. Kje se s prijatelji / vrstniki v prostem času najpogosteje srečuješ? (obkroži samo en odgovor) 
 

a) Na socialnih omrežjih 

b) V lokalih (npr. v baru) 

c) Na prostem (na igrišču, trgu, parku, …) 

d) V mladinskih organizacijah (npr. mladinski center) ali drugih nevladnih organizacijah 

e) drugo (navedi): ______________________________________________________________ 

 
 

4. Katerih dogodkov se v prostem času najraje udeležuješ? (možnih je več odgovorov) 
 

a) potopisnih predavanj 

b) kulturnih dogodkov in prireditev 

c) koncertov / žurov 

d) izobraževanj / seminarjev / delavnic 

e) kino večerov 

f) javnih razprav in tribun 

g) športnih dogodkov 

h) drugo (navedi)_______________________ 

 
 

5. Katerih prostočasnih aktivnosti je po tvojem mnenju premalo ali manjkajo v občini Radovljica? 
(navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Ali meniš, da imaš v občini dovolj možnosti za organizirano rekreacijo v prostem času? (obkroži) 
 
DA                 NE 
 
 

7. Kako si zadovoljen/ -a z možnostjo uporabe športne infrastrukture v občini? (obkroži en odgovor) 
 

a) sem zelo zadovoljen / -a 

b) sem zadovoljen / -a 

c) sem delno zadovoljen / -a 

d) nisem zadovoljen / -a 

e) sploh nisem zadovoljen / -a 

 

8. Kako bi lahko postala rekreacija za vse mlade v občini dostopnejša? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Kaj bi občina še lahko naredila za izboljšanje zdravja in športnih aktivnosti mladih v tvoji občini? 
(navedi) 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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III. ZAPOSLOVANJE 

 
1. Kakšen je tvoj zaposlitveni status? (obkroži možnost, ki zate najbolj velja; obkroži en odgovor) 
 

a) redno zaposlen(a) za določen čas 

b) redno zaposlen(a) za nedoločen čas 

c) samozaposlen(a) 

d) delam preko študentskega servisa 

e) delam preko podjemnih / avtorskih 

pogodb 

f) večinoma delam na črno 

g) brezposeln(a) 

h) imam status dijaka(inje) oz. študenta(ke) in 

ne delam 

i) drugo 

 
 

2. Kakšen je tvoj povprečen mesečni dohodek (neto znesek, ne glede na vir prihodka)?  
(obkroži en odgovor) 
 

a) do 200 EUR 

b) od 201 do 500 EUR 

c) od 501 do 1000 EUR  

d) od 1001 do 2000 EUR 

e) več kot 2001 EUR 

f) sem popolnoma brez dohodka 

g) ne želim odgovorit 

 
 

3. Kje imaš zaposlitev (katerokoli obliko dela)? (obkroži en odgovor oz. navedi) 
 

a) v občini Radovljica 

b) drugje v Sloveniji 

c) drugo (navedi): ______________________________________________________________ 

 
 
3 a. Na to vprašanje odgovarjaš, če na vprašanje 3 NISI odgovoril / -a z A oz. če  še nisi zaposlen / -a 
oz. si brezposeln / -a: Se želiš zaposliti na območju občine Radovljica? (obkroži) 
 

DA          NE     
 
 

4. Meniš, da bi lahko v občini Radovljica dobil / -a zaposlitev za poklic, za katerega si se šolal /  -a? 
 

a)    Da 

b)    Ne  

c)    Tak poklic v občini Radovljica že imam   
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4 a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 4 odgovoril / -a z NE:  
Razloži zakaj. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Si se za zaposlitev (v prihodnosti ali danes) pripravljen / -a izseliti iz občine Radovljica? (obkroži 
en odgovor) 
 
DA    NE  Sem se že izselil / -a  
 
5 a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 5 obkrožil / -a NE: 
Napiši zakaj. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Oceni, koliko se strinjaš s spodnjimi trditvami. (Za vsako trditev z X označi polje pod ustrezno 
stopnjo strinjanja) 
 

trditev Zelo se 
strinjam 

Se 
strinjam 

Niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Pripravljen / -a sem sprejeti drugačno 
službo od tiste, za katero sem se šolal /  
-a oz. študiral / -a oz.se zanjo 
usposabljal / -a. 

     

Pripravljen / -a sem sprejeti službo, ki 

zahteva nižjo stopnjo izobrazbe od 

moje dosežene. 

     

Pripravljen / -a sem sprejeti službo, ki je 

slabše plačana od pričakovanega 

plačila. 

     

Pripravljen /-a sem sprejeti prekerno 

obliko zaposlitve (podjemna / avtorska 

pogodba idr. nestalne oblike 

zaposlitve). 

     

Pripravljen / -a sem se samozaposliti 

(odpreti s.p.). 

     

 
 

7. Te zanima podjetništvo? (obkroži en odgovor):                    
 
 DA               NE  
 
 
Če si odgovoril / -a na vprašanje številka 7 z NE, pojdi na vprašanje številka  11! 
 
 
8. Bi si želel / -a ustanoviti podjetje v občini Radovljica? (obkroži en odgovor) 

 
DA                 NE     Podjetje v občini Radovljica sem že ustanovil / -a  
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8 a.  Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 8 odgovoril / -a z DA:  
Kakšno podjetje (vrsta dejavnosti) bi si želel / -a ustanoviti v občini Radovljica? (napiši)  
 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Meniš, da je Radovljica podjetništvu prijazno okolje?  (obkroži en odgovor) 
 
DA               NE 
 
 
9 a. Če si na vprašanje 9 odgovoril / -a z DA, navedi zakaj? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

9 b. Če si na vprašanje 9 odgovoril / -a z NE, navedi  zakaj? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

10. Kakšne ukrepe za razvoj podjetništva bi si želel / -a?  (obkroži – možnih je več odgovorov) 
 

a) subvencije za samozaposlovanje 

b) izobraževalne delavnice o podjetništvu / oblikovanju podjetniške ideje itd. 

c) oprostitev komunalnega prispevka za mlada podjetja 

d) drugo (navedi): ______________________________________________________________ 

 
 

11. Ali poznaš načine pridobivanja finančne podpore za zaposlovanje mladih? (obkroži) 
 
DA      NE 
 
 
 

11 a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 11 odgovoril / -a z DA:  
Katere ukrepe za zaposlovanje mladih poznaš? (naštej) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

11 b. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 11 odgovoril / -a z DA:   
Si že bil / -a vključen / -a v katerega izmed njih? (obkroži in navedi) 
 

DA (navedi katerega) ______________________________________________________________
  
NE 
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12. Odgovorijo samo brezposelni (sem ne sodijo mladi s študentskim statusom):  
Koliko časa si brezposeln / -a? (obkroži en odgovor) 
 
a) manj kot 3 mesece 

b) več kot 3 mesece, manj kot 6 mesecev 

c) več kot 6 mesecev, manj kot 9 mesecev 

d) več kot 9 mesecev, manj kot 12 mesecev 

e) več kot 12 mesecev 

 

 
 

13. Odgovorijo samo brezposelni (sem ne sodijo mladi s študentskim statusom): Kaj je po tvojem 
mnenju vzrok za tvojo brezposelnost? (obkroži en odgovor) 
 

a) nisem aktiven / -na iskalec / -ka zaposlitve 

b) sem aktiven / -na iskalec / -ka zaposlitve, a ne dobim službe, ki bi mi ustrezala 

c) sem aktiven / -na iskalec / -ka zaposlitve, a ne dobim nobene službe 

d) sem aktiven / -na iskalec / -ka zaposlitve, a služb enostavno ni 

e) sem aktiven / -na iskalec / -ka zaposlitve, a sem premalo kvalificiran / -a za delo, ki ga želim 

opravljati 

f) drugo (navedi):  ______________________________________________________________ 

 
 

14. Kako bi se lahko po tvojem mnenju stopnja brezposelnosti mladih v občini Radovljica 
zmanjšala? (navedi) 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

15. Imaš dovolj informacij o možnostih zaposlovanja v občini? (obkroži en odgovor) 
 
DA             NE 
 
 
16. Odgovorijo samo tisti, ki iščejo zaposlitev:  
Na kakšen način / preko katerih kanalov iščeš zaposlitev? (napiši vse možnosti)  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
17. Kakšne ukrepe bi lahko sprejela občina, da bi bilo zaposlovanje mladih lažje oz. kaj bi ti 
pomagalo pri iskanju dela in zaposlitve? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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IV. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 

 
1. Kakšna je tvoja trenutna ureditev bivanjskih razmer? (obkroži en odgovor) 
 

a) živim pri starših / skrbnikih / starih starših  

b) stanujem v zasebnem najemnem stanovanju 

c) stanujem v neprofitnem najemnem stanovanju 

d) stanujem v lastnem stanovanju / v lastni hiši 

e) stanujem v stanovanju / hiši / od staršev, vendar brez staršev  

f) sem dijak / -inja / študent / -ka in med tednom bivam izven domačega kraja, čez vikend pa se 

vračam domov 

g) stanujem pri partnerju / partnerki 

h) drugo 

 

2.  Si zadovoljen / -a s svojimi bivanjskimi razmerami? (obkroži en odgovor) 
 

DA         NE 
 
 
3.  Si želiš danes ali v prihodnje samostojno urediti stanovanjsko vprašanje / se odseliti od 
staršev? (obkroži en odgovor)  
 
DA          NE          stanovanjsko vprašanje imam že urejeno 
 
 
3 a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 3 odgovoril / -a z DA:  
Kaj te ovira pri lastni ureditvi stanovanjskega vprašanja? (obkroži en odgovor) 
 

a) pomanjkanje finančnih sredstev 

b) pomanjkanje dostopnih stanovanj 

c) želim si lastnega in ne najemniškega stanovanja 

d) nimam ovir in trenutno stanje mi popolnoma ustreza 

e) drugo (navedi):  ______________________________________________________________ 

 
4. Kako ocenjuješ ponudbo stanovanj v občini Radovljica? (obkroži, možnih je več odgovorov) 
 

a) premalo neprofitnih najemnih stanovanj 

b) premalo najemniških stanovanj na splošno 

c) stanovanja za nakup so predraga 
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d) ponudba stanovanj ustreza potrebam prebivalstva 

e) imam premalo informacij o tej temi 

f) drugo (navedi): ______________________________________________________________ 

 
 

5. Ali poznaš kakšne ukrepe države ali občine, ki bi ti lahko pomagali pri ureditvi stanovanjskega 
vprašanja? (obkroži en odgovor) 
 
DA              NE  
 
 
5a. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 6 odgovoril / -a z DA:  
Katere ukrepe poznaš? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

5b. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 5 odgovoril / -a z DA:  
So ti ukrepi za ureditev stanovanjskega vprašanja dostopni? (obkroži en odgovor) 
 

a) Ne, dostopni so le mladim družinam, jaz pa sem mlad / -a posameznik / -ca. 

b) Načeloma so mi dostopni, a glede na svoje okoliščine težko konkuriram drugim, starejšim 

prosilcem (nimam dovolj lastnih finančnih sredstev, nimam prijavljenega samostojnega 

gospodinjstva ipd.). 

c) Da, pri ureditvi stanovanjskega vprašanja si bom lahko pomagal / -a z ukrepi države. 

d) Da, pri ureditvi stanovanjskega vprašanja si bom lahko pomagal / -a z ukrepi Občine. 

e) O tej temi nimam dovolj informacij. 

f) Drugo (navedi): ____________________________________________________________ 

 
 

6. Ali meniš, da se občina Radovljica dovolj posveča skrbi za stanovanjske razmere mladih? 
(obkroži en odgovor) 
 
DA            NE        NE VEM 

 
 

 

7. Kaj bi po tvojem mnenju občina Radovljica na področju stanovanjske politike lahko spremenila 
oz. kaj bi ti olajšalo pot do stanovanja? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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V. MOBILNOST  

 

1. Katero prevozno sredstvo največkrat uporabljaš za prevoz v šolo / službo / na prostočasne 
aktivnosti itd.? (v kolikor za enkratno pot uporabljaš kombinacijo različnih prevoznih sredstev, obkroži 
več odgovorov) 
 

a) avtomobil 

b) avtobus 

c) vlak  

d) motor / moped 

e) kolo 

f) ne uporabljam prevoznih sredstev, ampak 

grem peš 

g) drugo (navedi): _________________________ 

 
2. Ali javni prevoz ustreza tvojim potrebam? (obkroži en odgovor za vsako alinejo) 
 

a) v času začetka in konca šole / službe    DA  NE 

b) v času popoldanskih, drugih prostočasnih aktivnosti  DA  NE 

c) v času počitnic       DA  NE 

 
 

3. Ali so stroški javnega prevoza za tvoje finančne zmožnosti sprejemljivi ali nesprejemljivi? 
(obkroži en odgovor) 
 

a) sprejemljivi 

b) nesprejemljivi 

c) delno sprejemljivi 

 

4.  Za kakšne potrebe uporabljaš javni prevoz? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Ali meniš, da prometna infrastruktura vpliva na tvoje možnosti …?  (obkroži en odgovor za vsako 

alinejo)    
 

aktivnega preživljanje prostega časa DA NE 

udeležbe na dodatnih usposabljanjih / izobraževanjih DA NE 

članstva v društvih / klubih DA NE 

udeležbe na prireditvah DA NE 

  
 

6. Kako pogosto se za prevozno sredstvo poslužuješ kolesa? (obkroži en odgovor) 

   

a) vsak dan 

b) večkrat tedensko 

c) nekajkrat mesečno 

d) redko 

e) skoraj nikoli 

f) nikoli 
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7. Ali meniš, da je za možnosti kolesarjenja in kolesarsko infrastrukturo (kolesarske steze) v občini 
dobro poskrbljeno? (obkroži en odgovor) 
                     
DA                   NE 
 
 
7 a. Če si na vprašanje številka 7 odgovoril / -a z NE, navedi zakaj tako misliš? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Kaj bi lahko občina še naredila za izboljšanje mobilnosti mladih v občini in izven nje? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

VI. IZOBRAŽEVANJE 

 

1. Ali bi na tvojo odločitev o izbiri poklica vplivala možnost pridobitve kadrovske štipendije?  
(obkroži en odgovor) 
  
DA                 NE 
 
 

2. Ali poznaš možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo delodajalci, občina, regija ali država? (obkroži 
en odgovor) 
DA                 NE 
 
2a. Odgovarjaš, če si  na vprašanje 2 odgovoril / -a z DA:  
Katere možnosti poznaš? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Oceni, koliko vplivajo / so vplivali naslednji dejavniki na izbiro tvoje izobraževalne poti? (obkroži 
oceno ob dejavniku. Pri tem ocena 5 pomeni zelo vpliva, ocena 1 pa sploh ne vpliva). 
 

Dejavnik Ocena vpliva 

Deficitarni poklici oz. možnost kasnejše zaposlitve 
 

5 4 3 2 1 

Možnost prejemanja štipendije v času študija 
 

5 4 3 2 1 

Lastne želje 
 

5 4 3 2 1 
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4. Ali se neformalno (gre za izobraževanje, ki se odvija izven ustaljenega formalnega sistema šolskega 
sistema osnovnih / srednjih šol, univerz, ...) izobražuješ v občini Radovljica? (obkroži en odgovor) 
 

a) da, redno (vsak mesec) 

b) da, pogosto (večkrat letno) 

c) da, a redko (enkrat letno) 

d) ne, nikoli 

 
4 a. Odgovarjaš, če si na vprašanje 4 odgovoril / -a z A, B ali C:  
Katerih neformalnih oblik izobraževanje se udeležuješ v občini Radovljica (npr. seminarjev, 
delavnic, tečajev,...)? (navedi) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
4 b. Odgovarjaš, če si na vprašanje 4 odgovoril / -a z A, B ali C:  
Kdo so izvajalci oz. ponudniki neformalnih izobraževanj, ki se jih udeležuješ? (navedi) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Poznaš (še katere druge) ponudnike / izvajalce neformalnih izobraževanj iz občine Radovljica? 

(naštej katere izvajalce neformalnega izobraževanja iz občini Radovljica še poznaš). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Se ti zdi ponudba neformalnega izobraževanja v Radovljici ustrezna? (obkroži) 
 

DA                    NE 
 
 
 
7. Bi si želel / -a več raznovrstnih možnosti neformalnega izobraževanja v občini? (obkroži) 
 
DA                    NE 

 
7 a. Če DA: katerih? (navedi) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
8. Kako bi občina lahko izboljšala področje neformalnega izobraževanja mladih v občini? (navedi)
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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VII. PARTICIPACIJA 

 

1. Ali se udeležuješ volitev in referendumov?  (obkroži en odgovor) 
 

a) DA, redno          

b) DA, občasno   

c) NE, nikoli  

d) volilne pravice še nimam 

 

2. Ali te zanima, kaj se dogaja v občinski upravi? (obkroži) 
   
DA                    NE 
 
 
3. Ali si seznanjen / -na  z odločitvami občinskega sveta oz. župana? (obkroži) 
                      
DA                    NE 
 
 
4. V kolikšni meri te po tvojem mnenju zadevajo odločitve, ki se sprejemajo v občini? (obkroži en 
odgovor) 
 

a) odločitve me močno zadevajo 

b) odločitve me zadevajo 

c) odločitve me le malo zadevajo 

d) odločitve me sploh ne zadevajo 

 

5. Ali bi si želel / -a večje vključenosti pri sprejemanju odločitev v občini? (obkroži) 
 
DA              NE 
 
 
6. Ali poznaš možnosti, ki  so ti za sodelovanje pri sprejemanju odločitev v občini ponujene? 
(obkroži) 
 
DA (navedi katere možnosti poznaš):  ______________________________ ____________________                                           
 
NE 
 
 
7. Ali meniš, da ti je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v sprejemanje lokalnih odločitev? 
(obkroži) 
 
DA                 NE 
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8. Ali se vključuješ v javno življenje v občini (se udeležuješ prireditev, lokalnih akcij, zborovanj, 
peticij, javnih razprav, merjenja javnega mnenja itd.)? (obkroži) 
 
DA                 NE 
 
 

9. Se ti zdi, da imaš dovolj možnosti za vključevanje v javno življenje v občini? (obkroži) 
 
DA                 NE 
 
 

9 a. Če si na vprašanje 9, odgovoril / -a z NE:  
Na katerih področjih si želiš več besede / vključevanja? (navedi) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

10. Ali meniš, da je tvoje mnenje glede javnih zadev v občini slišano / upoštevano? (obkroži) 
 
DA                 NE 
 
 

11. Kako bi se po tvojem mnenju še lahko vključeval / -a (podal / -a svoje mnenje, vplival / -a na 
odločitev, izražal / -a svoje potrebe, želje, ...) v odločanje Občine pri zadevah, ki se te tičejo in jih 
sprejemajo na Občini? (Navedi mehanizme vključevanja, ki v tvoji občini še niso vzpostavljeni in za 
katere meniš, da bi povečale tvoje vključevanje v javne zadeve). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

VIII. INFORMIRANJE 

1. Ali imaš dovolj informacij o možnostih na naslednjih področjih v občini? (obkroži en odgovor za 
vsako področje) 

 

zaposlovanje DA NE 

izobraževanje DA NE 

stanovanja DA NE 

mobilnost DA NE 

prostočasne aktivnosti DA NE 

vključevanje v procese odločanja DA NE 

zdravje DA NE 

razpisov za mladinske organizacija / mlade, drugih 

razpisov 

DA NE 
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2. Ali veš, kje iskati informacije iz zgoraj naštetih področij, ki jih potrebuješ? (obkroži) 
 
DA            NE 
 
 
3. Kje / preko katerih kanalov iščeš oz. pridobivaš informacije iz zgoraj naštetih področij? (navedi 
konkretne kanale: npr. spletna stran Občine ipd.) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

4. Navedi predloge za izboljšanje možnosti pridobivanja za mlade pomembnih informacij v občini 
Radovljica. (navedi) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Ali si seznanjen / -a z ukrepi za mlade Občine Radovljica? (obkroži en odgovor za vsako kategorijo) 
 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij. DA NE SEM ŽE SLIŠAL(A), 

A NE POZNAM 

 

Možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske 

uprave in drugih javnih institucijah. 

DA NE SEM ŽE SLIŠAL(A), 

A NE POZNAM 

 

Subvencioniranje tržne najemnine mladim. DA NE SEM ŽE SLIŠAL(A), 

A NE POZNAM 

Sofinanciranje obrestne mere za stanovanjske kredite za 

mlade, ki rešujejo prvo stanovanjsko vprašanje. 

DA NE SEM ŽE SLIŠAL(A), 

A NE POZNAM 

 

Razpis za denarne spodbude dijakom in študentom v 

lokalni skupnosti, ki dosegajo izjemne učne rezultate in 

izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. 

DA NE SEM ŽE SLIŠAL(A), 

A NE POZNAM 

 

 

 
 
6. Kje bi po tvojem mnenju moral / -a dobiti informacije o zaposlovanju, stanovanjih in 
izobraževanju? (obkroži en odgovor) 
 

a) na spletni strani občine 

b) na mladinski spletni strani, namenjeni informiranju mladih 

c) v občinskem glasilu 

d) na zavodu za zaposlovanje 

e) drugo (navedite): _____________________________________________________________ 
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7. Te zanima mladinsko dogajanje v občini? (obkroži) 
 
DA                 NE 
  
 
7 a. Ali spremljaš informacije o mladinskih aktivnostih v občini? (obkroži) 

 
DA                 NE 

 
 
 

7 b. Na to vprašanje odgovarjaš, če si na vprašanje 7 a. odgovoril / -a z DA. Na kakšen način? 
(informator, spletna stran, od sovrstnikov)? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

8. Katere informacije, vezane na občino Radovljica pogrešaš? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

IX. MLADI V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Kako si v splošnem zadovoljen / -a  s kakovostjo življenja v občini Radovljica? (Oceni od 1 do 5, 
pri čemer ocena 1 pomeni sploh nisem zadovoljen / na in ocena 5 zelo sem zadovoljen / -na). 
 

5 4 3 2 1 

 
 

2. Kako rad / -a živiš v občini Radovljica? Obkroži trditev, s katero se najbolj strinjaš. (obkroži en 

odgovor) 

 

a) V občini Radovljica rad / -a živim in ne želim se preseliti drugam. 

b) V občini Radovljica rad / -a živim, a se želim v bodoče preseliti v drugi kraj v Sloveniji. 

c) V občini Radovljica rad / -a živim, a se želim v bodoče preseliti v tujino.  

d) V občini Radovljica rad / -a živim, načeloma želim tukaj tudi ostati, a sem se za potrebe 

študija / zaposlitve ali osebnih razlogov pripravljena odseliti. 

e) V naši občini se ne počutim dobro in če bom imel / -a možnost, se bom takoj odselil / -a. 
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3. Oceni, katere so po tvojem mnenju prednosti bivanja v občini Radovljica? (Kaj bi pohvalil / -a, kaj 
ti je všeč, …) (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Oceni, katere so po tvojem mnenju slabosti bivanja v občini Radovljica? (Kaj bi pograjal / -a, kaj 
ti ni všeč, kaj bi morali spremeniti, …) (navedi) 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Kaj bi v občini lahko spremenili zato, da bi se v njej (še) bolje počutil / -a? (navedi) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

X. OSNOVNI PODATKI 

 
1.  Spol (obkroži):              M              Ž 
 
2.  Letnica rojstva (napiši):  ______________ 
 
3. Prebivališče (obkroži):   
      

a) v mestu b) na podeželju / vasi  
 
4.  Status (obkroži en odgovor):  
 
a) dijak / -inja 
b) študent / -ka  
c) samozaposlen / -a 

d) zaposlen / -a 
e) brezposeln / -na 
f) drugo (navedi): _____________________

 

XI. HVALA ZA SODELOVANJE V ANKETI! 
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